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11-16 กรกฎาคม 2562 

25-30 กรกฎาคม 2562 
 39,900.- 

เทีย่วอเิสะ / ขอพรศาลเจา้อเิสะ / ชมหนิแตง่งาน/ วากายาม่า / ใส่ชดุเฮอนั 

ศาลเจา้คมุาโนะนาจ ิ/ น ้าตกนาจ ิ/ หนา้ผาซนัดมัเบก ิ/ เกาะเอนเกะซ ึ/ ออนเซน  

ปราสาทวากายาม่า / ตลาดปลาคโุรชโิอะ / รงิกเุอา้ทเ์ลต / ออิอน  
 

วนัทีห่น่ึง:   กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง:     สนามบนินาโกยา่ – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนโอฮาไรมาจ ิ– หนิแตง่งาน – แชน่ ้าแร ่

00.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 738 เจแปนแอรไ์ลน ์ 

08.00 น. ถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ศาลเจา้อเิสะ เป็นศาลเจา้ชนิโตทีม่ชี ือ่เร ือ่งความศกัดิส์ทิธิแ์ละเกา่แก ่มอีายุ

กวา่ 2,000 ปี ตวัศาลเจา้ถกูสรา้งและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณทีส่ดุ 

ตัง้แตค่ร ัง้โบราณมผูีศ้รทัธาเช ือ่กนัวา่ทีน่ี่เป็นทีส่ถติแห่งสรุยิเทพ จงึมผูี ้

ศรทัธาทั่วญีปุ่่ นเดนิทางไปกราบไหวม้ไิดข้าดสาย  
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่ง รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

เดนิเลน่ ถนนโอฮาไรมาจ ิถนนสายนีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นถนนสายโบราณสอง

ขา้งทางของถนนมรีา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นขนม

พืน้เมอืง เรยีงรายในบรรยากาศของอาคารทีด่ยูอ้นยคุตัง้แตส่มยัเอโดะจนถงึ

เร ิม่ยคุเมจ ิถนนสายนีม้คีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตร 

หนิแตง่งาน เช ือ่กนัวา่เป็นหนิ 2 กอ้นทีต่ ัง้อยูคู่ก่นั กอ้นหน่ึงใหญอ่กีกอ้น

หน่ึงเล็ก และเช ือ่มกนัดว้ยเชอืกมงคลซึง่เป็นสญัลกัษณข์องการแตง่งาน

ระหวา่งชายหญงิ เป็นหนิคูร่กัของเทพอซิานาง ิ(หนิกอ้นใหญ)่ กบัเทพธดิาอิ

ซานาม ิ(หนิกอ้นเล็ก) ท่านทีอ่ยากจะอธษิฐานขอพรใหส้มหวงัในเร ือ่งความ

รกั ใครโสดอยากเจอเนือ้คู ่หรอืมคีูอ่ยูแ่ลว้อยากจะขอใหร้กักนัยนืยาวก็

สามารถอธษิฐานไดต้ามอธัยาศยั  

 

ค า่  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม URASHIMA HOTEL หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่าม:    แตง่กายชดุเฮอนั – ศาลเจา้คุมาโนะนาจ ิ– วดัเซงนัโทจ ิ– น ้าตกนาจ ิ

                     หน้าผาซนัดมัเบก ิ– แผ่นหนิเซนโจจกิ ิ– เกาะหนิเอนเกะซ ึ– โอซากา้ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แตง่กายชดุเฮอนั ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศทีแ่ทจ้รงิของคมุาโนะ

โคโดะดว้ยการเดนิไปตามเสน้ทางไดมอนซากะ สวมชดุทสโึบะทีส่วมใส่

โดยหญงิชนช ัน้สงูจากสมยัเฮอนัขณะเดนิทางท่องเทีย่ว ในชว่งเวลา

น้ันเป็นธรรมเนียมทีห่ญงิชนช ัน้สงูจะตอ้งไม่เปิดเผยใบหนา้ของตนโดย

ไม่จ าเป็น จงึมกีารคลมุผา้บางบนศรีษะ ใหท้่านไดบ้รรยากาศในการ

เยีย่มชมอกีดว้ย  

ศาลเจา้คุมาโนะนาจไิทฉะ เป็นหน่ึงในจดุหมายปลายทางของผูเ้ดนิทาง

แสวงบุญไปตามเสน้ทางเดนิหนิในป่าไมเ้ขยีวขจ ีระยะทาง 600 เมตร ขึน้สู่

ประตศูาลเจา้ ระหวา่งทางยงัม ีวดัเซงนัโทจ ิและเจดยีแ์ดงสงู 4 ช ัน้ทีถ่กู

สรา้งตะหงา่นหนา้น ้าตกนาจ ิเป็นน า้ตกทีส่วยตดิ 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น ตกลง
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มาตรงๆโดยไม่ผ่านช ัน้หนิทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น สงูถงึ 133 เมตร และกวา้ง 13 เมตร มคีวามสงูทีส่ดุในญีปุ่่ น เป็น

ทศันียภาพทีง่ามสงา่หาชมไดย้าก 
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

หน้าผาซนัดมัเบก ิหนา้ผาทีม่คีวามสงูชนั 50 เมตร ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชมความสวยงามของหนิทีม่ี

รปูรา่งตา่งๆ ทีเ่กดิจากการกดัเซาะของหนิเป็นเวลานาน เมือ่กอ่นเคยเป็นทีส่งัเกตการณข์องชาวประมงเวลาทีม่ี

เรอืเขา้มาในเขตน่านน า้หรอืมองหาฝูงปลากอ่นออกเรอื แผ่นหนิเซนโจจกิ ิลานหนิกวา้งใหญร่าวกบัเสือ่ทา

ตามขินาด 1,000 ผนือนัเกดิจากการรงัสรรคข์องธรรมชาตทิีเ่กดิจากกระแสลมและกระแสน า้ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันต์ามอธัยาศยั  

 

ชม เกาะหนิเอนเกะซ ึเกาะหนิทีม่รีปูรา่งคลา้ยรปูหวัใจมรีอูยูต่รงกลางไฮไลทอ์ยูท่ีใ่นเวลาชว่งเย็นของบางวนั

สามารถมองเห็นดวงอาทติยท์ะลผุ่านชอ่งกลางของเกาะเป็นทศันียภาพทีห่าชมไดย้ากน่าตืน่ตาตืน่ใจ  

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เขา้พกั ณ โรงแรม SARASA HOTEL 
 

วนัทีส่ี:่  อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO  

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอเตม็วนั เพิม่ผูใ้หญท่่านละ 2,700 บาท / เดก็ 2,000 บาท  

ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ท่านทีซ่ ือ้ทวัรเ์สรมิน าท่านเดนิทางสู ่ยนิูเวอรแ์ซล 

สตดูโิอรว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเลน่หลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิ

ไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร ือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า

สะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และ

สนุกสนานไปกบัเคร ือ่งเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ 

“วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารกัช ือ่ดงัของญีปุ่่ น 

Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่านพบกบัโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่
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สาวกของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์หรอื

จะมนัสส์ดุเหวีย่งไปกบัเหลา่มนิเน่ียนตวัเหลอืงทีอ่อกมาโชวค์วามน่ารกัแบบสาวกไม่ควรพลาด  
 

  
 

หรอื ชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด  

ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

** เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็อิม่ ใหท้่านอสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

เขา้พกั ณ โรงแรม SARASA HOTEL  
 

วนัทีห่า้:  เมอืงวากายามา่ – ปราสาทวากายามา่ – ตลาดปลาคโุรชโิอะ – หมูบ่า้นผลไม ้

                   ชอ้ปป้ิงรงิกุเอา้ทเ์ลต – ชอ้ปป้ิงออิอน – สนามบนิโอซากา้ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ปราสาทวากายะมะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1585 ตามค าสัง่ของโทะโยะโทะม ิ

ฮเิดะโยะช ิในสมยัเอ และไดถ้กูสรา้งขึน้ใหม่อกีคร ัง้ในปี ค.ศ. 1958 หลงัจาก

ทีถ่กูท าลายลงในชว่งสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ตวัอาคารหลกัของปราสาทมี

ความสงู 3 ช ัน้ ภายในปราสาทเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงทรพัยส์มบตัแิละซาก

เดมิของปราสาทเกา่ทีร่อดพน้จากการถกูเผาท าลาย และสามารถขึน้ไปชม

ทศันียภาพอนังดงามของเมอืงวากายะมะไดท้ีด่า้นบนยอดปราสาทช ัน้ท ี3 
 

ตลาดปลาคโุระชโิอะ เป็นสว่นหน่ึงของธมีพารค์วากายะมะมารน่ิาซติี ้เปิด

โอกาสใหไ้ดล้ิม้ลองอาหารทะเลสดๆ และเพลดิเพลนิกบัการท าบารบ์คีวิซฟีู้ ด 

รวมถงึดโูชวก์ารแลป่ลาทูน่าสดๆ ได ้ซ ึง่คอ่นขา้งจะหาชมไดย้ากในปัจจบุนั  
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เทีย่ง รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาคโุรชโิอะ 
 

รงิกุพรเีมีย่มเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ล็ตขนาดใหญท่ีส่ดุในโอซากา้ พร ัง่พรอ้มดว้ยแบรนดย์อดนิยมของญีปุ่่ นและ

แบรนดด์งัจากตา่งประเทศกวา่ 200 รา้นใหเ้ลอืกซือ้กนัไดใ้นราคาพเิศษ ซ ึง่หากแสดงพาสปอรต์ทีศ่นูยบ์รกิาร

ขอ้มูล (Information Center) ยงัจะไดร้บัคปูองสว่นลดเพิม่เตมิอกีดว้ย  

ชอ้ปป้ิงออิอน ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงของฝาก ของใช ้ผลไม ้ขนม และสนิคา้นานาชนิด 

หรอืเพลดิเพลนิกบัสนิคา้ราคาถกู ณ รา้น 100 เยน 

ค า่ อสิระรบัประทาน อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิโอซากา้เพือ่เดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

 

วนัทีห่ก:  สนามบนิโอซากา้ – กรุงเทพฯ 

00.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ JL 727 เจแปนแอรไ์ลน ์

04.40 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

WOW WOW WAKAYAMA OSAKA 6D3N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

11-16 กรกฎาคม 2562 

**วนัหยดุอาสาฬหบูชา** 
39,900.- 39,900.- 36,900.- 6,900.- 

25-30 กรกฎาคม 2562 
**วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา** 39,900.- 39,900.- 36,900.- 6,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
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 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 46 

กโิลกรมั (ใบละ 23 กโิลกรมั X 2 ใบ) หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 
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ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


